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Relationsmarknadsföring för vinklubbar 

Sammanfattning 
Internets utveckling har banat väg för nya sätt att kommunicera. Inom den svenska 

vinindustrin har aktörer länge varit bundna till en icke interaktiv marknadsföring. Sociala 

medier och användarskapad information har blivit ett kraftfullt verktyg inom nämnda industri 

i takt med att konsumenter alltmer cyniskt genomskådar illa maskerad relationsretorik. 

Samtidigt har det svenska monopolet haft en mycket stor roll i hur kulturen och 

konsumtionsmönstren kring vininköp sett ut i Sverige. Men privata aktörer som direkt 

konkurrerar med Systembolaget har ställt detta i ny dager. Den största av dessa aktörer är 

vinklubben Australian Wine Club. De förmedlar en stor del av sin värdegrund och vad de 

erbjuder via Internet och sociala medier. Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken 

grad Australian Wine Club skapar relationer med hjälp av sociala medier och var i relationen 

denna kanal fyller sina viktigaste funktioner. Primär - och sekundärdata har legat till grund för 

uppsatsens empiriska del. Litteraturstudien innefattar ett antal nyckelbegrepp som vi anser 

vara centrala för att mäta detta syfte, och har hämtats från böcker, akademiska artiklar och 

artiklar publicerade på Internet. Slutsatsen är att Australian Wine Club i hög grad utnyttjar 

kanalen sociala medier i sitt relationsskapande. Kanalen fyller sina viktigaste funktioner i 

etablerings – och utvecklingsfasen, men dock genom olika funktioner.  

Nyckelord: Värde, interaktion, kommunikation, sociala medier, tillit, hängivenhet, lojalitet 
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Abstract 
The growth and development of the Internet we know has changed the way we communicate 

today. The Swedish wine industry has for a long time been bound to a non – interactive 

marketing. Social media and user generated content have lately turned out to be a powerful 

tool within this very industry, in the same time as customers are becoming more and more 

cynical and see trough badly covered relation rhetoric’s. For a long time the Swedish 

monopoly has had a large role in defining and affecting culture and consumption, surrounding 

wine purchases in Sweden. But private actors that directly compete with the monopoly have 

shed new light on this situation. The largest of these actors is the wine club Australian Wine 

Club. They convey a lot of what they offer and value trough Internet and social media. The 

purpose of this study is to describe to which extent Australian Wine Club build relations by 

using social media, and in which phases of the relation this channel play it’s most important 

role. Primary and secondary data constitute the groundwork of this thesis empirical part. The 

literature study contains key terms that we believe is central to measure this purpose, the 

literature has been collected from books, academic journals and from publications on the 

Internet. The conclusion is that Australian Wine Club to a large extent utilizes the marketing 

channel social media in their creation of relationships to customers. The marketing channels 

most important functions can be traced back to the two phases where relations are established 

and developed, although this is achieved in different ways.   

Key words: Value, interaction, communication, trust, commitment, loyalty. 
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1. Inledning 

Den teknologiska utvecklingen som ägt rum de senaste åren då Internet sett en kraftig 

utveckling har genererat stora möjligheter för företag att marknadsföra sig och nå ut till fler 

människor än tidigare. (Kim et al., 2009) Detta har kanske allra främst observerats i form av 

sociala medier som successivt vuxit fram som en alltmer effektiv marknadsföringskanal. Den 

gamla skolan som till stor del har bestått i att genom envägskommunikation fästa ett budskap 

hos konsumenter, har alltmer kommit att ersättas av en tvåvägskommunikation. Sociala 

medier är ett kostnadseffektivt sätt att skapa och underhålla sociala relationer med kunder. 

(Kim et al., 2009) Enligt Bromley & Wark (2009) är vi människor naturligt sociala individer 

som ständigt letar efter och dras till interaktion med likasinnade, och således är det en fullt 

naturlig utveckling att också göra detsamma med hjälp av sociala medier. Dessa medier 

möjliggör interaktion och kontakt med likasinnade genom en otalig mängd verktyg.  

Kraften i olika sociala medier ur ett företagsperspektiv utgörs till stor del av hur snabbt 

information i olika form kan spridas exponentiellt och i olika riktningar via mun till mun. 

(Ferguson R, 2008) Dock anser vi att det i åtskilliga fall saknas en förmåga att använda dessa 

kanaler effektivt. Många gånger saknas en uttänkt strategi och en bakomliggande tanke vid 

användandet av dessa medier. Mindre genomtänkta aktioner får ofta motsatt effekt då 

användandet av sociala medier innefattar och förutsätter att man lämnar ut viss kontroll till 

okända människor. (Kaplan & Haenlein, 2009) Idag utnyttjar väldigt många företag kanalen 

sociala medier för att bygga relationer.  

Det är allmänt känt att sociala medier är effektivt ur en relationsskapande synpunkt. (Kim et. 

al, 2009) Vad som däremot är mindre utforskat är var i relationsprocessen sociala medier 

fyller sin starkaste funktion och vad det syftar till att uppnå för att föra relationen vidare, 

kopplat till en viss bransch och dess produkter. Vidare existerar den enligt (Ford, 2002:99) en 

viss komplexitet kring begreppet relationsmarknadsföring, då relationer är unika och anpassas 

efter kunderna i fråga. Därför anser vi att en studie kring denna marknadsföringskanal, med 

avgränsning till en viss industri, kan leda till att viktig kunskap utvinns.  

1.1. Bakgrund 

Svenska företag inom vinbranschen har varit långsamma att agera i takt med denna skildrade 

utveckling. (Wownews, 2010a) Detta kan dels kopplas till det faktum att det råder vissa oklara 

regler kring hur marknadsföring genom dessa alternativa medier får bedrivas, kopplat till 
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försäljning av alkohol. (Regeringen, 2010) Vidare är den svenska marknaden för handel med 

alkohol relativt ung då monopolet på import och tillverkning, samt försäljning till restaurang, 

avskaffades så sent som 1995. (Systembolaget, 2010a) Efter ett par år av processande slogs 

det 2007 fast i det så kallade ”Rosengren – målet” att förbudet för privatpersoner att importera 

alkoholhaltiga drycker skulle upphävas. (Regeringen, 2007) Således gavs det också fullt 

lagliga möjligheter för Internetbaserade återförsäljare av alkoholhaltiga drycker att etablera 

sig på den svenska marknaden. Det enda monopolet som existerar idag är Systembolagets 

ensamrätt till detaljhandel. (Systembolaget, 2010a) Systembolaget, som är de Internetbaserade 

återförsäljarnas största konkurrent, är ingen vinstmaximerande organisation och använder sig 

inte av marknadsföring annat än i preventivt syfte. (Systembolaget, 2010b)  

Under den senaste tiden har vikten av att använda marknadsföringskanalen sociala medier för 

företag inom dryckesbranschen specifikt poängterats av utländska forskare. Bromley & Wark 

(2009) förutspår att sociala medier kommer att utvecklas till social kommers, i synnerhet inom 

vinindustrin. Detta eftersom personliga rekommendationer är den främsta anledningen och 

pådrivaren till att genomföra ett köp. (Bromley & Wark, 2009) Detta blir extra påtagligt inom 

vinindustrin där utbudet är enormt och kunskapen ofta är mindre.  

Rekommendationer kring varor, tjänster och företag kommer enligt Harridge-March & 

Quinton (2009) allt oftare från virtuella rådgivare och vänner som nödvändigtvis inte måste ha 

mötts i verkligheten. Vanligtvis har de istället skapat starka relationer till varandra, byggda på 

ett gemensamt intresse, inom ett specifikt socialt nätverk. Dessa relationer baseras på tillit till 

oberoende och icke vinstdrivna konsumenter. Vidare hävdar de att sociala nätverk möjliggör 

för företag att kartlägga hur deras målgrupp ser på världen och därigenom förstå deras 

preferenser. (Harridge-March & Quinton, 2009) 

Konsument till konsumentrelationer bildas således i allt större utsträckning online. I dessa 

sociala forum sprids också Word of Mouth (mun till mun-metoden) och viral marknadsföring1 

snabbare än någon annanstans. (Harridge-March & Quinton 2009; Jansen et al., 2009) Att 

förstå sig på den förändrade informationsspridningen kring produkter från konsument till 

konsument, och att använda sig av opinionsledande influencers2 i olika forum är möjligheter 

som fortfarande är relativt outnyttjade och nyligen upptäckts av forskare. (Harridge-March & 

Quinton, 2009)  

                                                
1 Viral marknadsföring är en förlängning av Word of Mouth där företag använder passionerade kunder för att 
sprida buskap vidare. Se avsnitt 1.5 Definitioner för en utförligare förklaring. 
2 Influencers är personer som befinner sig högt upp i sociala nätverkshierarkier och ofta fungerar som 
inflytelserika köprådgivare till övriga aktörer inom det specifika nätverket. (Harridge-March & Quinton 2009) 
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Företag som säljer vin och marknadsför sig via dessa medier bör fråga sig var, hur och vad 

som influerar existerande och potentiella onlinekunder till att besöka deras hemsida och köpa 

deras produkter. Samt vad som får dem att fortsätta köpa och vara lojala och vilken roll 

sociala medier har i detta.  

1.2. Problemformulering  
Vinklubben och återförsäljaren Australian Wine Club (AWC) är den största lagliga 

konkurrenten till Systembolaget. (Conventum, 2010; Antipodeswines, 2010) Internetbaserad 

interaktion och relationsskapande via Internet är i allra högsta grad relevant för denna 

onlinebaserade vinåterförsäljare. AWC använder idag aktivt sociala medier för att skapa 

kundlojalitet och för att driva en viral marknadsföringskampanj. (Majzner, 2010)  

Trots en relativt omfattande marknadsföring från AWC, samt därtill från vissa av deras 

konkurrenter, är dessa vinklubbar ändå relativt ouppmärksammade verksamheter bland 

svenskar. Vinklubbar är idag stora och populära aktörer i länder såsom England, Australien 

och USA varför vi anser att det i allmänhet finns stora möjligheter att nå ut med och 

kommunicera en sådan tjänst som AWC erbjuder genom sociala medier, för att attrahera 

kunder. Att uppnå kundlojalitet är en komplex process. Att utveckla en relation genom att 

skapa lojalitet föranleds naturligt av att man först attraherat kunden och sedan bibehållit 

densamma. Att belysa hur denna relationsprocess kommuniceras och interageras via sociala 

medier blir därför intressant. Enligt Stone & Merlin (2000:103) är informationsutbytet mellan 

kund och företag nyckeln till lojalitet. Sociala medier möjliggör och underlättar inte bara 

informationsutbytet i relationen mellan företag och deras kunder utan också i relationer 

mellan kunder. Att skapa insikt i hur AWC använder sociala medier i denna relationsskapande 

process kommer att bidra med förståelse för nyttan med kanalen ifråga inom vinindustri.  

1.3. Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad AWC skapar relationer med hjälp 

av sociala medier och i vilket skede av relationen denna kanal fyller sina viktigaste 

funktioner. 
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1.4. Problemfrågor 
Hur använder AWC sociala medier idag för att: 

• Etablera relationer till potentiella kunder? 

• Upprätthålla relationen till kunder?  
• Utveckla relationen till kunder? 
• En ytterligare följdfråga vi anser viktig är: vilken funktion fyller andra kanaler i 

AWC’s relationskapande process? 
Med det komplexa och sammansatta begreppet relation avses, övergripande, en 

relationsprocess uppdelad i faserna etablera, upprätthålla och utveckla. Med potentiella 

kunder avses kunder som idag inte har handlat av AWC tidigare. Med etablera avses att 

förmedla sitt värde som grund för att kunna inleda en relation till kunder. Med kunder som 

man upprätthåller relationen till avses kunder som handlat, eller aktivt handlar, utan att 

uppvisa lojalitet. Med upprätthålla åsyftas att införliva det man tidigare förmedlat. Med 

utveckla avses att öka det mervärde som gör kunder lojala. Med kanaler avses andra verktyg 

som används vid tvåvägskommunikation. Hur övriga begrepp, inklusive lojalitet, manifesteras 

behandlas vidare i uppsatsens operationaliseringsdel.  

1.5. Avgränsningar 
Den här uppsatsen avgränsas till att behandla vinklubben Australien Wine Club inom 

företagsgruppen Antipodes Wines. Detta eftersom AWC är den enda vinklubben av fyra där 

sociala medier aktivt används i marknadsföringssyfte.  

Vi har i litteraturstudien gjort avgränsningar inom valda teorier i syfte att undvika irrelevant 

material. Sociala medier är ett paraplybegrepp som innefattar ett oräkneligt antal plattformar, 

och nya tillkommer ständigt. Att redogöra för möjligheterna och styrkorna i alla dessa skulle 

ta väldigt stor plats. För att skapa större genomgående relevans kommer vi endast att redogöra 

för de plattformar som AWC använder sig av idag.  

Customer relationship management (CRM) är ett mycket brett, abstrakt och svårdefinierat 

område. Vi har därför i litteraturstudien valt att avgränsa oss till en mindre, överskådlig del.  

Avsnittet som behandlar tillit i litteraturstudien är ett begrepp med mängder av olika 

begreppsförklaringar. Vi har därför använt litteratur som behandlar begreppet tillit kopplat till 

de produkter, och den situation AWC befinner sig i.  
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Avslutningsvis avser uppsatsens forskningsfrågor att mäta begrepp som är viktiga för att 

etablera, upprätthålla och utveckla relationer till kunder genom sociala medier. Relationer är 

ett mycket vitt koncept och ett flertal begrepp som kan anses vara viktiga i en sådan 

relationscykel som beskrivits ovan behandlas inte i denna uppsats. Då arbetet med denna 

uppsats varit begränsat, både i aspekter av tid och utrymme, har vi efter kritisk granskning av 

litteraturen valt ut ett antal av dessa begrepp och koncept som vi anser vara av största vikt för 

att mäta de frågor vi ställt. 

1.6. Definitioner 
Enligt Kaplan & Haenlein (2009) användes begreppet Web 2.0 första gången 2004 då 

mjukvaruutvecklare började samarbeta med användarna av programvaran. Då programvara 

som underlättade användares delaktighet (e.g. Wikipedia) utvecklades. Web 2.0 kom därmed 

att bli det teoretiska och tekniska fundament som sociala medier idag står på.   

Användargenererad information eller engelksans User Generated Content (UGC) beskrivs 

som all tillgänglig information skapad av slutanvändare. UGC avgränsas genom tre kriterier: 

(1) informationen måste finnas tillgänglig på en offentlig hemsida eller inom ett socialt 

nätverk, (2) informationen måste bygga på någon form av kreativitet hos skaparen, (3) 

informationen får inte ha skapats med hjälp av professionella metoder, exempelvis i 

marknadsföringssyfte. De sociala medier vi känner till har under sin relativt korta livslängd 

kommit att definieras på många olika sätt. Vad som dock är gemensamt för de flesta 

definitioner är att sociala medier bygger på teknologi, interaktivitet och på UGC. Av en 

mängd tillgängliga definitioner har vi valt att använda oss av Kaplan & Haenlein’s (2009).  

“Social Media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and 

technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User 

Generated Content.”  

Word-of-mouth (WOM), är en process där information förmedlas från person till person och 

har en stor inverkan på köpbeteende hos konsumenter. (Richins & Root-Shaffer, 1988) Ur en 

kommersiell aspekt används WOM ofta för att sprida attityder och åsikter om produkter och 

företag. (Jansen et al., 2009)  

Viral marknadsföring (viral marketing) kan enligt Subramani och Rajagopalan (2003) 

betraktas som en förlängning av WOM, och en kraftfull marknadsföringsstrategi som utnyttjar 

den inneboende hjälpsamheten som finns bland hängivna individer. Viral marknadsföring drar 

nytta av den drivande kraften hos varje passionerad kund, för att sprida ett budskap. Med 
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andra ord utnyttjar man marknadsföringen målgrupp. (Subramani & Rajagopalan, 2003) 

Nöjda kunder kan på så sätt fungera som ambassadörer för företaget, ambassadörer som också 

förhoppningsvis influerar och påverkar andra potentiella kunder i samma riktning. (Carlsson, 

2010:35)  

Stickiness är, i det här sammanhanget, förmågan hos en hemsida att attrahera och kvarhålla 

besökare för att dessa ska köpa varor eller tjänster eller exponeras för mer reklam. (Zott et al., 

2000). 

1.7. Uppsatsens disposition  
För att skapa insikt och förståelse för uppsatsens arbetsgång förklarar vi de metoder vi har valt 

att använda oss av i uppsatsens metoddel.  

Litteraturstudien inleds med en beskrivning av de vanligaste och för uppsatsen mest relevanta 

plattformarna inom paraplybegreppet sociala medier, samt aspekter sociala medier kan 

användas i, där lyssna spelar en central roll och därför ges mer utrymme. Därefter kommer 

litteraturen att analysera relationsmarknadsföringens grunder och hur dessa kan appliceras 

genom ett förändrat förhållningssätt till Customer Relationship Management (CRM). För att 

skapa relationer krävs tillit och som därför behandlas i nästa teoretiska stycke. Teorin kring 

tillit understryker vikten av att kommunicera online såväl som offline. Vidare anses 

hängivenhet och tillit vara nyckelkomponenter i relationer varför de behandlas i 

nästkommande stycke (Ford, 2002:100) . Lojalitet samt en nyligen upptäckt typ av lojalitet 

som förekommer inom sociala nätverk beskrivs sedan i efterföljande avsnitt. Då metoddelen 

redovisats före litteraturstudien i denna uppsats presenteras uppsatsens operationalisering efter 

det avslutande litteraturstycket.  

Uppsatsens empiriska del utgörs av primär- samt sekundärdata kopplade till uppsatsens 

forskningsfrågor. Denna del avser att belysa hur teoretiska och sammanhängande 

relationsbegrepp appliceras i praktiken genom sociala medier av en specifik aktör inom den 

svenska vinbranschen. Empirin inleds med en bakgrundsdel som ger en övergripande bild av 

AWC, svenska kunder och den marknadsutveckling som påverkar relationsprocessen. Den 

empiriska redogörelsen som följer avser att med hjälp av insamlad data illustrera de olika 

teoretikernas begrepp för att utreda och illustrera sociala mediers roll i AWC’s 

relationsprocess. Strukturen belyser också i vilken fas av relationen dessa begrepp blir 

centrala. Vidare behandlar den empiriska delen värdeskapande och vilka kanaler förutom 

sociala medier som spelar en central roll i olika skeden av AWC’s relationer till kunder. 
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2. Metod 

2.1. Forskningsmetod 
I denna uppsats har primärdata inhämtats från företaget AWC i syfte att skapa insikt i hur 

deras marknadsföringsstrategi genom sociala medier är konstruerad. Enligt Jacobsen 

(2002:145) bör en kvalitativ ansats användas då man vill ha större klarhet i ett oklart ämne 

och få fram en nyanserad beskrivning av detsamma. Vårt syfte har en utredande och 

beskrivande karaktär av företaget AWC och deras strategier rörande kundrelationer. Med 

anledning av detta, och i enlighet med Jacobsens (2002:145) riktlinjer, anser vi att en 

kvalitativ undersökning lämpar sig bäst i vårt fall. AWC har upplagda riklinjer för hur deras 

kundrelationer ska hanteras samt en genomarbetad marknadsföringsstrategi. Bättre insikt i 

detta arbetssätt erhölls enligt oss mest effektivt genom en djupgående intervju av personen 

som utformat och ensam är ansvarig för implementeringen av dessa strategier. 

Intervjuunderlaget är utformat som en öppen individuell intervju. Dels i syfte att låta 

respondenten få större svängrum och således kunna ge oss mer djupgående information, och 

dels för att denna intervjuform lämpar sig bäst då vi endast använder oss av en respondent. 

Intervjuunderlaget är uppdelat i olika ämnesområden snarare än specifika frågor vilket 

underlättade kontinuerlig anpassning och följdfrågor baserade på respondentens svar. 

Frågorna är skrivna på ett sätt som ger utrymme för tolkning hos respondenten i syfte att inte 

gå miste om värdefull information.  (Jacobsen, 2002:160) Intervjun genomfördes på engelska, 

då respondenten är från Australien, och spelades även in med diktafon för att undvika 

språkliga missförstånd och för att lättare kunna återge vad som anfördes.  

Vi valde att skicka ett mycket övergriplig, ämnesbaserat intervjuunderlag till respondenten i 

förväg i syfte att förbereda denne och skapa goda förutsättningar för kvalitativa och utförliga 

svar. Vi undvek att skicka ett mer utförligt intervjuunderlag då vi ansåg att detta kunde 

påverka respondenten negativt i den mening att vi då riskerade att få mindre spontana och 

tillförlitliga svar. Respondenten erbjöd sig att finnas till förfogande i fortsättningen för 

tydliggörande av svar och/eller andra frågor efter själva intervjutillfället.   

Vi har i den empiriska bakgrunden också inhämtat sekundärdata för att belysa svenskar 

relation till produkten. Vi har även inhämtat en del information från AWC’s hemsida i syfte 

att ge läsaren inblick i hur företaget och dess vinklubbar är uppbyggda.  
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2.1.1. Val av vinklubben AWC 

I den inledande fasen av vårt uppsatsförfattande gjordes en grundlig undersökning av vilka 

potentiella undersökningsobjekt som ansågs mest intressanta. Vi ville undersöka hur sociala 

medier används i marknadsföringssyfte inom en specifik bransch och helst vinindustrin. AWC 

ansågs vara en mycket relevant kandidat, dels baserat på deras aktivitet genom sociala medier 

och dels på grund av att AWC är en stor aktör på den svenska marknaden för vinimport till 

privatkunder.  

2.1.2. Val av marknadsföringskanal 

Det finns mycket forskning kring sociala medier och dess användningsområden. Det finns 

dock mindre forskning kring hur denna marknadsföringskanal tillämpas inom specifika 

branscher samt var i relationsprocessen sociala medier fyller sin funktion. Vi fann därför att 

en studie av hur sociala medier kan tillämpas inom en viss industri och av ett specifikt företag 

kunde anses som mycket intressant och aktuellt. Särskilt eftersom det finns vissa unika 

faktorer, såsom monopolet, som påverkar och problematiserar faktorer kring produkten på den 

svenska marknaden, vilket vi anser gör det komplext och intressant att analysera. 

2.2. Val av respondent 
När vi bestämt oss för vilket företag vi ville undersöka i vår studie tog vi kontakt med AWC 

VD och grundare Mark Majzner. Vi presenterade ett förslag på vad uppsatsen syftar till att 

utreda samt vilken typ av primärdata vi ansågs behöva. Detta syfte diskuterades och 

utvecklades med AWC för att enklare utreda vilken respondent som ansågs lämplig. Då vi 

ville intervjua en respondent med mycket god insikt och förståelse för AWC’s agerande i 

sociala medier kom vi tillsammans fram till att Mark Majzner själv ansågs mycket passande. 

En kvalitativ ansats lägger enligt Jacobsen (2002:142) vikt vid detaljer, nyanser och det unika 

hos en uppgiftslämnare. Mark Majzner är personligen, och ensam, ansvarig för utvecklingen 

och implementeringen av AWC’s marknadsföringsstrategi genom sociala medier. Vi, och 

Mark själv, anser att Mark Majzner är den enda inom AWC’s organisation som har tillräcklig 

kunskap i ämnet för att tillföra studien detaljerad, unik, nyanserad och relevant information. 

Att intervjua fler respondenter innebär att vi skulle erhålla information som blir irrelevant för 

denna studie. Av ovanstående anledningar anser vi att vi motiverar, och så långt som möjligt 

motverkar den eventuella svagheten i, att vi använder en respondent.   

Sammanfattningsvis anser vi att denna studie kan anses vara relevant för andra 

direktåterförsäljare av vin som befinner sig i en liknande situation på den svenska marknaden.  
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2.3. Etiska aspekter 
Enligt Kvale (2009:78) bör flera etiska aspekter tas i beaktning vid utförandet av en kvalitativ 

studie. Ett ömsesidigt samtycke bör finnas där respondenten får information om syftet med 

undersökningen, hur den är upplagd, samt eventuella risker och fördelar som är förenade med 

undersökningen. Konfidentialitet är en aspekt som bygger på att det insamlade materialet 

behandlas med respekt gentemot respondenten i syfte att undvika att vålla densamma eller 

dess organisation potentiell skada. Genomgående i dessa etiska aspekter är att man som 

intervjuare ska förebygga de konsekvenser som eventuellt kan ge upphov till skada hos 

respondenten. (Kvale, 2009:87) Vi har innan intervjun utförligt informerat respondenten om 

syfte, övergripande tankar och tillvägagångssätt med vår undersökning. Vi har i samband med 

detta haft en ingående diskussion med respondenten om vad vi i stora drag vill uppnå med 

intervjun. En diskussion fördes också med respondenten rörande vilket typ av material han 

ansåg konfidentiellt vilket togs i beaktning under intervjun. Det material som spelades in och 

nedtecknades har endast behandlats av författarna och kommer raderas i samband med 

färdigställandet av uppsatsen.  

2.4. Validitet och reliabilitet 
Jacobsen (2002:21) beskriver graden av validitet, eller giltighet, som ett mått på hur väl det en 

utredning mäter stämmer överens med det densamma avsett mäta. Reliabiliteten, eller 

tillförlitligheten, grundar sig i om det går att lita på den information som har samlat in och hur 

bra den stämmer överrens med verkligheten. För att kunna avgöra hur hög reliabilitet vår 

undersökning har måste vi först fastställa graden av validitet. (Jacobsen, 2002:21 Bell, 

2006:117) 

Enligt Dalen (2008:114) stärks validiteten i datamaterialet om intervjuaren ställer frågor som 

ger respondenten utrymme att svara både innehållsrikt och utförligt. Innan intervjutillfället 

förde vi en omfattande mailkonversation med respondenten i syfte att få inblick i AWC’s 

verksamhet och marknadsföringsstrategi.  Vi har dessutom läst ett flertal artiklar i ämnet 

sociala medier samt litteratur rörande vinindustrin. Vi färdigställde den teoretiska ansatsen 

innan intervjutillfället för att bättre kunna föra en relevant dialog med respondenten. Utefter 

ovanstående förberedelser kunde vi utforma intervjuunderlaget på ett sätt som gav 

respondenten möjlighet att svara detaljerat och fylligt. För att stärka detta skapades en 

analysmodell baserad på det teoretiska ramverket, där uppsatsens nyckelbegrepp 
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operationaliseras för att stärka validiteten. Operationaliseringen sammantaget med ovan 

nämnda förberedelser anser vi skapar en hög validitet i vår undersökning.  

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet av en intervju kommer att få samma utfall vid ett 

annat tillfälle, utfört av andra intervjuare. (Kvale, 2009:21) Reliabiliteten av vår studie kan 

ifrågasättas då vi använder oss av endast en intervju. Genom att använda oss av en respondent 

kan denne kontrollera all information som lämnas ut vilket kan begränsa vår studie. Detta 

problem hade möjligtvis kunna överbryggas om vi hade fått tillfälle att intervjua fler 

respondenter och på så sätt fått en mer korrekt bild av den aktuella situationen. Samtidigt tar 

vi i beaktning, i likhet med vad som nämns under rubriken ”Val av respondent” och med 

Jacobsens (2002:142) teorier i åtanke, att fler respondenter i detta fall hade minskat 

reliabiliteten då Mark Majzner är den enda med tillräcklig kunskap. Slarvfel och/eller 

missförstånd som påverkar reliabiliteten har vi undvikit genom att spela in hela intervjun. 

Därefter har båda författare var för sig lyssnat och transkriberat materialet för att sedan 

jämföra respektive tolkning. Detta leder enligt Kvale (2009:22) till en så kallad kvantifierad 

reliabilitetskontroll. Oberoende av dessa vidtagna åtgärder finns risken att resultatet av en 

intervju med vår respondent vid ett senare tillfälle ger ett annorlunda utfall. Detta tordes bero 

på den snabba utvecklingen av kanalen sociala medier och företagets marknadsanpassningar 

inom en industri under starkt utveckling.    

2.5. Källkritik 
Jacobsen (2002:153) påvisar vikten av att vara kritisk till insamling av data som ursprungligen 

syftat till att besvara en annan problemfråga en den som behandlas i förevarande uppsats. Då 

sekundärdata utnyttjas, vilket är fallet i denna uppsats, bör man ställa sig kritisk till var 

uppgifterna kommer ifrån och av vem dessa samlats in samt hur trovärdiga dessa kan anses 

vara. (Jacobsen, 2002:153) I arbetet med denna uppsats har dessa aspekter tagits i stor 

beaktning då data samlats in. Stor vikt har lagts vid att undersöka vilka författarna är, i vilka 

sammanhang informationen kommit till och hur trovärdig den kan anses vara. All 

sekundärdata som tagits med i uppsatsen har genomgått en kritisk granskning av oss. En 

granskning som också blir av stor vikt då uppsatsen inte utgår från ett existerande ramverk 

utan har byggt ett eget sådant genom insamlandet av data genererad av olika forskare, i olika 

sammanhang.  

De sekundärdata som finns återgiven i avsnittet Empirisk bakgrund består delvis av 

information hämtad från litteratur som behandlar svenska alkoholindustrins historia, samt 
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allmän information kring den svenska alkoholmarknaden. Denna litteratur bygger på svensk 

alkoholforskning samt data insamlad från Systembolaget. Litteraturen bör anses ha hög 

trovärdighet då materialet är baserat på långvarig forskning inom ämnet. Denna information 

är mycket generell och ämnar endast presentera den historia som påverkar de kunder man vill 

attrahera och skapa mervärde för via sociala medier.  
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3. Litteraturstudie 

3.1. Kanaler inom Sociala medier  

3.1.1. Sociala nätverk 

Syftet med sociala nätverk är att skapa delaktighet för användare där det övergripande målet 

är att bygga och underhålla sociala relationer. Fokus ligger på användaren av tjänsten och dess 

interaktion med andra användare. (Kim et al., 2009) Sociala nätverk ger användaren 

möjligheten att skapa personliga profiler, vilka sedan utnyttjas i skapandet av onlinenätverk. 

Användaren har inom dessa nätverk möjlighet att dela med sig av bilder och videor samt delta 

i grupper och forum. (Kaplan & Haenlein, 2009) 

Alla medlemmar inom ett socialt nätverk skapar information om sig själva rörande bland 

annat deras ålder, intressen och preferenser. Denna information är mycket värdefull för 

företag som vill rikta sin marknadsföring mot specifika segment. (Casteleyn et al., 2009) 

Företag använder sig av sociala nätverk genom att skapa forum där användare kan interagera 

med både företaget och andra användare. Tävlingar, videos och bilder är användbara metoder 

för att engagera och intressera kunder i sociala nätverk. En del företag använder sig numera 

även av sociala nätverk för att distribuera sina produkter. (Kaplan & Haenlein, 2009; Levin, 

2010)  

3.1.2. Blogg 

Ordet blogg är en förkortning av engelskans web log vilket innebär att man för en loggbok 

online. (Carlsson, 2010:77) Bloggar är oftast författade av en person men möjliggör 

interaktion med andra på grund av att innehållet kan kommenteras av vem som helst. För 

tillfället är textbaserade bloggar de mest vanliga, men andra bloggformat så som videobloggar 

blir alltmer populära. (Kaplan & Haenlein, 2009) 

Många företag använder idag bloggar för att uppdatera och informera anställda, aktieägare 

och kunder om företagsnyheter och projekt. Dessa bloggar används för att skapa insyn i 

företaget och bjuda in kunder till interaktion. Risken med detta är att missnöjda kunder, 

genom UGC, kan skapa gensagor mot företaget vilket kan skada deras rykte online. (Kaplan 

& Haenlein, 2009) 
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3.2. Grundstenar i appliceringen av sociala medier 
Enligt Charlene & Bernoff (2008:68–69) finns det fem aspekter som företag bör sträva efter 

då de använder sociala medier. Med hänsyn till sin affärsidé bör företag överväga möjligheter 

att: 

1 Lyssna: för att förstå sina kunder bättre. Detta är ett lämpligt mål för företag som strävar 

efter att förstå sina kunder bättre för att kunna använda dessa insikter i sin marknadsföring.  

Idag är alla människor som har en internetuppkoppling en potentiell åsiktsspridare. Detta 

möjliggör att man kan observera tusentals personer man vill veta mer om, och göra detta då de 

oberört och subjektivt skapar bestående anteckningar om vad de tänker och tycker. Men att 

enbart analysera sådan information har sina begränsningar eftersom alla inte aktivt deltar och 

skapar inlägg online, således kan man inte ta för givet att de kunder man hör ifrån är 

representativa. Vidare kan man genom att lyssna hitta källor till influence – vem pratar om ditt 

företag? När dessa influencers hittats kan de sedan bearbetas.  

2 Tala: för att sprida budskap kring ditt företag. Detta bör appliceras av företag som 

eftersträvar att utöka sina digitala marknadsföringsinitiativ till mer interaktiva områden.  

3 Entusiasmera: de mest entusiastiska kunderna och använda teknologierna för att starta 

kraften i WOM. Detta är mest lämpat för företag som vet att de har entusiaster att 

entusiasmera.  

4 Hjälpa kunder att supporta varandra: Detta är effektivt för företag med höga 

supportkostnader och för företag som har kunder med en naturlig affinitet för varandra.  

5 Omfamna: och integrera kunder i hur verksamheten fungerar, använd dem för att designa 

produkter och så vidare. Detta är den mest utmanande av de fem aspekterna och passar bäst 

för företag som har lyckats med de fyra föregående målen redan.  

(Charlene & Bernoff, 2008:68–69) 

3.3. Relationsmarknadsföring  
”… a relationship approach to taking care of interactions with customers – is as old as the 

history of trade and commerce.”(Grönroos, 2004) 

Relationsmarknadsföring (RM) kan ses som ett historiskt paradigmskifte inom 

marknadsföringens skola. Essensen i denna doktrin utgörs av en rörelse bort från 

transaktionsmarknadsföring, manipulation samt opersonliga massbudskap och istället mot ett 

genuint engagemang gentemot kunder. (Mitusis et al., 2009) RM utgör grunden för att förstå 

hur värde skapas för, anpassas till, och upplevs av kunder. (Grönroos, 2004) 
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Grönroos (1990; ref i Grönroos 1994) definierar RM som en process där företag etablerar, 

upprätthåller och utvecklar relationer med kunder och andra partners, till en vinst eller ett 

extra värde. Detta uppnås genom ömsesidigt utbyte och uppfyllelse av löften mellan företaget 

och kunden. Sådana relationer är vanligtvis, men dock inte alltid, långsiktiga. (Grönroos, 

1990; ref i Grönroos 1994)    

3.3.1. Interaktion  

Precis som att grunden i användandet av sociala medier är interaktion (Bromley & Wark, 

2009) är det även grunden i relationsmarknadsföring (Grönroos, 2004).  

Från det att en relation initieras kommer en interaktionsprocess att vara satt i verket. Den 

processen kommer att utgöras av olika typer av interagerande beroende på vilken typ av 

marknadsföringssituation det handlar om.  

Enligt Bromley & Wark (2009) är sociala medier effektiva möjliggörare av interaktion och 

direktkontakt med existerande och potentiella kunder. Enligt Grönroos (2004) är det i den 

inledande interaktionsfasen som lösningar, tjänster och andra kvaliteter företaget erbjuder och 

som sedan utgör det förväntade värdet för kunden, erbjuds.  

3.3.2. Kommunikation 

Den karaktäriserande egenskapen för kommunikation inom relationsmarknadsföring består, 

enligt Grönroos (2004) i att försöka skapa tvåvägskommunikation, och ibland 

masskommunikation med flertalet inblandade parter. Långtifrån alla 

marknadsföringsaktiviteter inom RM är två - eller flervägs kommunikation. Dock ska företag 

sträva efter att alla kommunikationsansträngningar ska leda till respons av sådant slag som 

syftar till att upprätthålla och förstärka relationer, oavsett vad den först initierade 

kommunikationen består av. Många aktioner kan tyckas verka relationella, men att enbart 

planera och styra kommunikation via olika medier, även om den utgör 

tvåvägskommunikation, är inte fulländad relationsmarknadsföring. Enbart när planerad 

kommunikation och interaktionsprocessen integreras till en sammanbunden strategi som 

systematiskt och framgångsrikt implementeras, skapas RM. Sker detta så utvecklas också 

sannolikt kundens värdebas positivt. (Grönroos, 2004) 

3.3.3. Värdeskapande och upplevt värde 

I relationsmarknadsföring är lösningen och styrkan relationen i sig och hur den skapar och 

leder till värde och ett behov hos kunder. Förr i tiden utgjordes denna lösning enbart av en 



Magisteruppsats  
Relationsmarknadsföring för vinklubbar 

 15 

produkt eller en tjänst. I den ersättande interaktionsprocessen mellan företag och kund skapas 

och överförs en bas för att generera värde från företaget till kunden. Om företaget lyckas 

förvalta sina resurser rätt så kan denna värdebas omvandlas till ett så kallat upplevt värde 

vilket är synonymt med väl implementerad RM. (Grönroos, 2004) 

3.3.4. Interna processer och värdegrunder hos kunder 

Processen för att omvandla värdebasen till upplevt värde innefattar en ytterligare aspekt. Den 

aspekten rör att företaget först måste förstå och ha insikt i kundens interna process för att 

kunna föreslå en specifik lösning (i.e produkt, tjänst, service) som passar en unik kund. En 

kunds interna process, som skapat ett behov, är alltså central för att förstå vad kundens 

ursprungliga behov varit. Dessutom blir processen väldigt viktig för företag eftersom den 

också visar hur kunden sedermera går tillväga för att tillfredsställa sitt behov. Det vill säga hur 

och varför väljer en unik kund att efterfråga en viss produkt, tjänst, service (värdebas) för att 

genom en relation nå en lösning som tillfredsställer det ursprungliga behovet (upplevt värde) 

(Grönroos, 2004).  

Grönroos (2004) hävdar vidare att företag måste känna till kundens värdegrunder för att 

lyckas med detta. Produkter eller tjänster som relaterar till och förbättrar dessa värdegrunder 

kommer då att frambringa värde för kunder. Saknas förståelse för detta så varnar Grönroos 

(2004) för att produkter, tjänster och information som bildar interaktionsprocessen inte kan bli 

utvecklade och kommunicerade till kunder på ett tillfredsställande vis.  

3.3.5. Customer relationship management  

Syftet med CRM har definierats av många författare. Enligt Swift (2001:12) kan CRM 

beskrivas som ett företags inställning till att genom kommunikation förstå och influera 

kunders beteende. Genom att göra det kan man attrahera och behålla fler kunder, förbättra 

lojalitetsskapande och stärka lönsamheten som kunder genererar. CRM syftar till att applicera 

de insikter och teorier som RM står för i praktiken. (Mitusis et al., 2009) 

Mitusis et al., (2009) anser vidare att RM och CRM separerats från sina respektive 

ursprungliga värdegrunder. Detta tar sig mer utförligt uttryck i att vi mitt i all teori tycks 

glömma bort att företag har som grundmål att ”tjäna pengar” och att människor har som 

grundmål att ”leva”. Den skillnaden skapar en fundamental och tydlig spänning som är svår 

att överkomma vilket ofta gör det invecklat att stadga relationer. De anser vidare att företag 

ofta bortprioriterar att utveckla relationer till mellanhänder, förmedlare och personer med 

inflytande i olika sociala nätverk. Personer som ofta är sannolika användare av sociala medier. 



Magisteruppsats  
Relationsmarknadsföring för vinklubbar 

 16 

Vilket gör att det alltför fokuserade budskapet riktat direkt mot slutkund kan uppfattas som 

säljpåtryckningar. Denna problematik medför att företag istället borde fokusera på den 

bredare relationsprocessen, som innefattar fler än slutkund, istället för att som tidigare nämnts 

enbart koncentrera sig på slutliga resultat skapade av enskilda slutkunder. Det andra stora 

problemet är att företag helt enkelt underskattar konsumenters intelligens och cynism. Detta 

tar sig uttryck i att kunder reagerar mot företags försök att exploatera sociala medier och 

kontakter, eller då företag enbart och dåligt maskerat signalerar relationsvilja för att skapa 

vinst. Denna typ av illa maskerad CRM har gjort konsumenter cyniska kring, och skeptiska 

till, simpel och vanligt förekommande relationsretorik som saknar stöd, värdegrund och 

innehåll. Sådant som krävs för att göra relationsretorik trovärdig. (Mitusis et al., 2009) 

3.4. Tillit  
Alla organisationer och företag, oavsett omfång och verksamhetsområde, kommer alltid att 

vara beroende av relationer. Relationer är en förutsättning för att kunna verka som företag, det 

vill säga för att kunna sälja sina produkter eller tjänster. (Ford, 2002:105) Tillit är tillsammans 

med hängivenhet en nyckelkomponent i relationer eftersom de uppmuntrar parter att investera 

i relationen, att avstå från alternativ som leder till kortsiktiga vinster och att avstå från 

principlöst beteende gentemot relationen. (Ford, 2002:100)  

Att bygga relationer är i sin tur högst beroende av förmågan att skapa tillit vilket tidigare 

konstaterats av forskare. (Bitner, 1995; Harridge-March & Quinton 2006) Tillit är alltså 

någonting som behövs i olika stor utsträckning för att inleda alla former av köprelationer i 

vanliga offline miljöer. Tillit kan således också kopplas ihop med den process som föregår 

och senare omvandlas till lojalitet. (Harridge-March & Quinton, 2006) 

Harridge-March & Quinton (2006) anser att vin är en mycket komplex produkt som 

följaktligen behöver föregås utav en hög grad av tillit för att kunden ska känna sig bekväm 

och sedermera genomföra köp. Det samband mellan relation, tillit, köp och lojalitet som 

presenterats ovan gäller såväl offline som online. Det finns dock vissa skillnader mellan att 

bygga upp denna tillit i den riktiga världen jämfört med i den virtuella. I initieringen av en 

onlinerelation befinner sig parterna inte längre på samma plats och kan inte övertygas genom 

fysisk närhet, visuell kontakt eller genom vanlig social interaktion. Vidare råder det många 

oklarheter kring kunders skydd mot bedrägeri, produktdefekter och dylikt, som man i en 

offlinemiljö alltid kan luta sig tillbaka mot. Detta blir extra påtagligt för någon som säljer vin. 

Skapandet av tillit för vinåterförsäljare online försvåras alltså av att de har Internet som sin 
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bas och saknar förutsättningar för att bygga tillit i en existerande butik, genom normal social 

interaktion, öga mot öga med kunden. (Harridge-March & Quinton, 2006) 

3.4.1. Tillit online och offline 

De främsta skillnaderna i att bygga upp tillit för vinförsäljare online jämfört med offline är att 

tillit online fordrar att kunden genomgår en process. Processen är de moment som kunden 

genomgår via företagets hemsida då köpet genomförs. Alltså de steg man måsta ta från det att 

man surfat in på hemsidan till det att kontouppgifter uppges. En enkel och simpel process 

uppmuntrar och tilltalar sannolikt potentiella köpare i högre grad än vad en plottrig och 

svårförstådd hemsida gör. (Harridge-March & Quinton, 2006) 

Vidare är personlig service ett viktigt moment och en utmaning för onlinebaserade 

vinåterförsäljare. Denna tjänst är mycket påtaglig och viktig offline och glöms ofta bort i 

virtuella miljöer. Behovet av tränad och duktig personal som kan ge personliga råd bör alltså 

ej underskattas.  

Vidare har kunder i onlinemiljöer en tendens att bygga upp stort förtroende för andra, 

neutrala, kunder. Således är relationer i virtuella världar också möjliga och skapade av 

deltagare som har förmågan att lita på varandra. Detta föranleder att om företag ska lyckas 

skapa förtroende och tillit i dessa onlinemiljöer, så måste man skapa tillit som därefter måste 

stödjas och underbyggas steg för steg av andra neutrala deltagare. Enbart genom denna 

approach kan man fullt ut överkomma eventuell motvilja hos potentiella kunder.  (Harridge-

March & Quinton, 2009)  

För att kunna skapa ytterligare intryck borde dessa onlineåterförsäljare, som slutsats kring 

argumenten ovan, också lägga större vikt vid att även kommunicera sin verksamhets värde i 

de traditionella och mer accepterade offlinemedierna. Där de som tvivlar på Internetbaserad 

information kan övertygas om det värde företaget kan erbjuda online, genom 

offlinekommunikation. (Harridge-March & Quinton, 2006) 

3.5. Hängivenhet 
Morgan och Hunt (1994; ref. i Merisavo, 2008:15) liksom Ford (2002:100) påpekar att 

hängivenhet är tätt sammanlänkat med tillit och att dessa är nyckelkomponenter .  Nivån av 

hängivenhet hos kunden är en väldigt viktig barometer för att mäta framgången bland 

relationer, hängivenheten återfinns då oftast bland de kunder som anser att de erhåller ett klart 

värde från den specifika relationen. (Harridge-March & Quinton, 2009) 
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Hängivenhet kan definieras som viljan av att upprätthålla en relation. Hängivenhet hos 

kunden minskar risken för att densamma ska sprida negativ information kopplat till parten 

ifråga och är istället sannolikt en spridare av positiv information. Hängivenhet kan delas upp i 

två undergrenar; affektiv hängivenhet samt kontinuerlig hängivenhet. Affektiv hängivenhet 

baseras på emotionell hängivenhet; såsom identifiering, delade värden, tillhörighet vänskap 

och likheter. Medan kontinuerlig hängivenhet baseras på: investeringar, beroende och brist på 

andra alternativ. (Morgan & Hunt, 1994; ref. i Merisavo, 2008:15) 

3.6. Lojalitet  

Att lojalitet skulle vara någonting som skapas genom dyra marknadsföringskampanjer, 

tidningar och klubbar etc. dementeras av Stone et al., (2000:103). De hävdar att lojalitet 

utvecklas sett över tid om de övriga relationsparametrarna planeras och implementeras 

korrekt. Vidare definierar Stone et al., (2000:103) lojalitet som ett sinnestillstånd bestående av 

en samling av attityder, värderingar, behov, och andra abstrakta egenskaper. Vidare bör det 

noteras att lojalitet existerar i olika grader och vissa kunder är mer sannolika än andra när det 

kommer till att besvara lojalitetsincitament och exklusivitetens i dessa. (Stone et al., 

2000:103) 

Informationsutbytet mellan kund och företag är nyckeln till lojalitet och skapar en bro mellan 

kunders sinnestillstånd och deras beteende. (2000:103) Ser man, som Stone et al., (2000:103) 

väljer att göra, lojalitet som ett sinnestillstånd bör man eftersträva en speciell ställning i 

kunders medvetande och få dem att uppleva att deras lojalitet belönas. Till exempel genom en 

starkare och bättre relation som synliggörs genom en högre grad av service gentemot alla 

kunder. Att styra och påverka lojalitet innefattar alltså inte enbart att beröra faktiskt beteende 

utan också sinnestillstånd, det handlar då mycket om att påverka kunders attityder i en 

riktning som leder till en långsiktig relation, inte till nästa köp eller nästa besök. Stone et al., 

(2000:107) sammanfattar lojalitet som målet att behålla den största möjliga procenten av sina 

kunder.  

3.6.1. Lojalitet och inflytande inom externa sociala nätverk 

“Influence is a combination of “listeners,” “messengers,”  “engagers,” 

and “meaningful voices.”” (Bromley & Wark, 2009) 

Insikt i och forskning kring virtuella forum och sociala nätverk finns inte i särskilt stor 

utsträckning idag. Men vad vissa forskare har börjat uppmärksamma är vikten av att 



Magisteruppsats  
Relationsmarknadsföring för vinklubbar 

 19 

marknadsförare börjar förstå varför och hur diskussionsforum i olika sociala nätverk påverkar 

deras verksamheter.  (Harridge-March & Quinton, 2009) 

Eftersom dessa konversationer och interaktivt skapade dialoger ofta är skriftlig bevis på 

kunders preferenser, tankar och åsikter kring företag och produkter så kan den informationen 

vara av hög relevans. (Harridge-March & Quintons, 2009)   

Nedan visas Harridge-March & Quintons (2009) modell för lojalitetshierarkier inom sociala 

nätverk. 

                                                  
 
Figur 1. The social network contributor ladder (Harridge-March & Quinton, 2009) 
 
Ytterligheten på den nedre delen av stegen beskriver “lurkers3”. Dessa personer klickar sig 

runt i olika sociala nätverk utan att bidra. Den andra ytterligheten på den övre delen av stegen 

beskriver ”evangelister4”, dessa är de mest frekventa och ledande inläggsskaparna som 

influerar alla delar av det specifika nätverket och är involverade på alla nivåer. Emellan dessa 

två ytterligheter ses aktörer som med mer och mindre av dessa egenskaper kategoriseras 

mellan de två ytterligheterna. (Harridge-March & Quinton, 2009)  

 
Marknadsförare har möjligheter att anonymt röra sig i dessa nätverk och upphämta viktig 

UGC som skapas. Den värdefulla informationen kan sedan omvandlas till viktiga strategiska 

marknadsföringsbeslut. En sådan förmåga och möjlighet att tyst samla data är ett kraftfullt 

verktyg för marknadsförare. (Harridge-March & Quinton, 2009) 

3.7. Operationalisering av litteraturstudie 
Den litteratur som presenterats har syftat till att skapa ett teoretiskt ramverk som ligger till 

grund för vår datainsamling. Vår uppsats utgår således ifrån att testa en teoretisk modell. För 

att påvisa hur de teorier vi valt att belysa i denna uppsats kan omvandlas till mätbara 

                                                
3 Engelskans ”lurker” är synonymt med svenskans smygare/tassare. 
4 Engelskans ”evangelist” är synonymt med svenskans evangelist.  
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variabler, som genom insamlad data ska illustrera den realitet våra forskningsfrågor är 

förankrade i, redogör vi i följande stycke för operationaliseringen av uppsatsens 

litteraturstudie. Genom att utgå från RM grunder illustrerar teorin hur att företag kan förmedla 

sitt värde och etablera, upprätthålla och utveckla relationer till kunder via kommunikation 

och interaktion. Detta stärks genom att följa CRM riktliner. Sociala medier är en effektiv 

kanal för att bygga relationer till kunder med de förhållningssätt och insikter som RM skapat. 

Teorin behandlar aspekter sociala medier kan användas i samt hur de kanaler AWC använder 

fungerar. Under denna process har tillit och det tätt sammankopplade begreppet hängivenhet 

genomgående haft en viktig roll i anpassningen och utvecklingen av relationen. Målet med 

lojalitet är enligt Stone et al., (2000) att behålla största möjliga antal av sina kunder. Varför 

begreppet lojalitet blir ett övergripande mål som relationen strävar mot då den etableras, 

upprätthålls och sedermera utvecklas. Under hela denna relationsprocess har kunder i de olika 

faserna ständigt och sannolikt påverkats från rekommendationer inhämtade från andra externa 

sociala nätverk där lojalitetshierarkier råder. 

Analysmodellen nedan illustrerar hur de olika teorierna hänger ihop, vad uppsatsen analyserar 

och kring vad vi har samlat data.                         

              

Figur 2. Analysmodell (författarnas egen modell baserad på Jacobsens (2002:421) 

metodteorier kring hur ett teoretiskt fenomen kan operationaliseras) 
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Uppsatsens syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka till vilken grad AWC skapar 

relationer med hjälp av sociala medier och i vilket skede av relationen denna kanal fyller sina 

viktigaste funktioner. 

 

Begreppen som har behandlats i litteraturstudien är tätt sammankopplade och påverkar 

varandra i hög grad. Av analytiska ändamål har dessa begrepp separerats för att kunna 

illustrera hur och vad som styr hur dessa begrepp manifesteras i verkligheten, det vill säga 

genom data vi samlat in. De begrepp som vi samlat data kring kan enligt Jacobsen (2002:283) 

tolkas på många olika sätt. Därför bör dessa göras operativa för att säkerställa att man mäter 

det man avser mäta. Då det gäller abstrakta begrepp menar Jacobsen (2002:283) vidare att 

man bör nöja sig med konkreta indikationer av dem, för att kunna mäta dessa indirekt. 

Dessutom påpekar Jacobsen (2002:286) att mycket abstrakta begrepp innehåller fler element 

och dessa bör således följas av fler frågor för att möjliggöra mätningen av dessa. Gummeson 

(1994; ref. i Ford, 2002:99) menar att relationsmarknadsföringens operationella innehåll är 

oklart. Ford (2002:99) påpekar att där definitioner av relationsmarknadsföring förekommer 

innefattar dessa inga indikationer kring vilka aktiviteter eller nyckelbegrepp som innefattas i 

en sådan strategi. För att underbygga detta har vi utgått ifrån Morgan & Hunts (1994; ref. i 

Ford, 2002:99) beskrivning av relationer och relationsmarknadsföring som: skapandet av 

hängivenhet och tillit mellan sig själv och kunder med avsikten att skapa ett framgångsrikt 

relationellt utbyte i faserna etablera, upprätthålla och utveckla. Andra nyckelbegrepp har 

sedan valts ut kopplat till AWC’s unika situation och den typ av relationer man kan antas vara 

ute efter, samt kopplat till uppsatsens syfte. Då våra nyckelbegrepp bör anses inneha många 

operationella definitioner och således är mycket abstrakta bör de följas av flera frågor. 

(Jacobsen, 2002:287) Dessa nyckelbegrepp är direkt underställda våra forskningsfrågor och 

operationaliseras nedan för att möjliggöra insamlandet av data: 

Relationsmarknadsföring: 

Värde: Vilket är AWC’s värdeerbjudande? Vilka är kunderna det attraherar? Hur 

karaktäriseras svenska konsumenter i allmänhet som kontrast?  

Interaktion: Vilka är strategierna för interaktion genom sociala medier? Hur och var 

interagerar AWC med kunder genom sociala medier och vad vill man uppnå? Hur interagerar 

man genom andra kanaler? 
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Kommunikation: Vilka är strategierna för kommunikation genom sociala medier? Hur och 

var kommunicerar AWC med kunder genom sociala medier och vad vill man uppnå? Hur 

kommunicerar man genom andra kanaler? 

 

Sociala medier: Vilka sociala medier använder man idag? Vad är synen på dessa och hur de 

bidrar till att skapa relationer? Vilka framtidsplaner finns för kanalen och hur har den använts 

tidigare? Vilka är riskerna med att använda sociala medier och hur kan de bidra till relationer? 

Finns det andra kanaler som är viktigare? 

Tillit: Hur viktigt är tillit? I vilka skeden av en relation är tillit viktigt för AWC och hur 

förmedlar man tillit via sociala medier? Samt hur viktigt är det att fortfarande kommunicera 

tillit offline och hur gör man detta? Hur kan upprättandet av tillit leda till lojalitet? 

Hängivenhet: I vilka skeden av en relation är hängivenhet viktigt för AWC och hur förmedlar 

man hängivenhet via sociala medier? Hur viktigt är hängivenhet för att skapa lojalitet? Samt 

hur förmedlar man detta genom andra kanaler? 

Lojalitet: Vem är en lojal kund? Hur får AWC kunder att vara lojala? Hur kan lojalitet skapas 

genom sociala medier? Hur införlivar man ömsesidigt utbyte och löften? Hur bidrar man till 

att skapa lojalitet via andra kanaler? 

 

Lojalitet inom externa sociala nätverk: Hur viktigt anser AWC att denna faktor är? Hur 

bearbetar man den idag? Hur avser man att bearbeta den i framtiden? Hur influerar den 

AWC’s potentiella, existerande och lojala kunder? 

 

Utefter dessa frågor har vår intervju utformats och data samlats in. Genom dessa överlappande 

operationaliseringar avser vi att täcka största möjliga del av det teoretiska fenomenet vi ämnar 

klarlägga. För att på så sätt kunna svara på de tre första frågor vi ställt i uppsatsen och ställa 

detta i perspektiv med den fjärde och sista frågan som påvisar andra kanalers vikt genom 

relationsprocessen.  
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4. Empirisk bakgrund 

I följande empiriska delar redovisar vi data insamlad från Mark Majzner (2010), VD och 

grundare av AWC, samt viss sekundärdata. I alla andra fall än då en annan specifik källa 

anges är det Mark Majzner som är källan till framställd data.  

4.1. Bakgrund kring Australian Wine Club  
Australian Wine Club är en av fyra vinklubbar i koncernen Antipodes Wines. AWC är den 

onlinebutik som står för största delen av Antipodes Wines försäljning och är Sveriges, sett till 

antal kunder, största vinklubb. I dagsläget har AWC ca 30 000 kunder. Övergripande 

karaktärsbeskrivning för AWC’s kunder är enligt Majzner att de ständigt vill prova nytt och 

gott vin samt att de värderar något annat än det som Systembolaget erbjuder. De är primärt 

inte intresserade av att fördjupa sin vinkunskap men vill fortfarande ha något nytt och 

intressant att dricka.  

 Den svenska vinkulturen är på frammarsch och AWC möjliggör och bidrar till den 

utvecklingen enligt Majzner. Själv hänvisar han just till utvecklingen inom den svenska 

vinkulturen som en av de drivande faktorerna bakom grundandet av AWC.  

5. Empirisk redogörelse 

5.1. Australian Wine Club i Sociala medier 
“Social media is just another channel, and you have to have a lot of channels”.  

Marknadsföring genom sociala medier är en central del i AWC’s marknadsföringsstrategi, 

dock påpekas det samtidigt att detta bara är ännu en marknadsföringskanal. Enligt dem själva 

är den stora fördelen med sociala medier att det är ett mycket billigt och effektivt sätt att 

kommunicera med både existerande och potentiella kunder. Den naturliga nackdelen ligger i 

att man förlorar kontroll över vad som sägs då det skapas UGC, och det är därför viktigt att 

väga sina ord väl i dialogen med kunder. Enligt Majzner kan man aldrig veta vad som 

kommer bli lyckat eller inte, eller vad folk kommer vilja prata om och eventuellt sprida 

vidare. Vidare poängterar och understryker Majzner att det inte enbart finns en sak som man 

bör lägga all energi på, då exempelvis AWC’s verksamhet enligt honom inte skulle fungera 

om de la all energi på telefonförsäljning eller Google annonser. Han menar vidare att detta 

kanske skulle fungera i ett stort land som USA men aldrig i Sverige.  
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Majzner är också noga med att understryka vikten av att koppla ihop aktiviteter online med 

den dagliga och vinstdrivande verksamheten. Att enbart få folk att titta på det man gör räcker 

inte, då vore allt förgäves. Det hela är istället ett samband där närvaro online ska leda till ökad 

försäljning för att arbetsinsatsen skall vara lönsam.  

5.1.1. facebook  

AWC har sedan en tid tillbaka drivit en fan page inom det sociala nätverket facebook med 

syftet att informera och föra en dialog med kunder och andra vinintresserade. Denna fan page 

har idag 1900 fans5. (facebook, 2010a) 

AWC’s filosofi är att användning av sociala medier är välinvesterad tid och pengar. ”To 

engage in traditional marketing and for example design a newsletter everyday is a very time 

consuming job but to update our fan page status on facebook takes only a minute” Dock är 

det tiden och planeringen kring vad som ska skrivas som tar tid och kräver stor eftertanke. 

Man har därför en utstuderad plan som ständigt uppdateras med vad som fungerar, vad som 

inte fungerat och så vidare. Majzner anser vidare att dessa statusuppdateringar bör bestå av en 

mix av både seriös information samt av mer trivialt material. Då man annonserade sin närvaro 

på facebook hade man en väldigt strikt approach och skrev enbart seriösa saker om vin. Efter 

ett tag insåg man att detta inte var någonting som intresserade folk. Istället slog man in på en 

bana där man började blanda vardagliga och vitt skilda konversationsämnen med mer seriösa 

saker. På så sätt har man lyckats skapa en frekvent respons bland sina anhängare och 

medlemmar i sociala forum.  

AWC har dessutom, kopplat till den virala kampanjen Change Lådvin (beskrivs i 5.1.3), 

startat en fan page som heter Lådvin på facebook, bestående av 1840 fans. (facebook, 2010b) 

5.1.1.1. Säljfunktion via facebook  

Inom en snar framtid kommer AWC att börja använda facebook som en försäljningskanal för 

sina viner. Enligt Majzner är denna försäljningskanal optimal då facebook av natur är väldigt 

sticky, vilket gör att användarna har svårt att lämna hemsidan. Vidare är möjligheterna också 

större att nå ut med ett facebookmeddelande än med ett e-mail som ofta raderas eller sållas 

bort som skräpmail. En ytterligare nytta med att använda denna kanal är att alla köp som sker 

                                                
5 Fans är de aktiva Facebookmedlemmar som valt att ansluta sig till den information och det syfte som dessa fan 
pages skapats i.  
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i AWC’s facebookgrupp automatiskt annonseras till köparens virtuella vänner, och på så sätt 

sprids uppmärksamhet.   

Den eventuella skepsis som skulle kunna uppstå från användare inom det, fortfarande, relativt 

kommerslösa nätverket facebook tacklar Majzner genom att understryka att det helt är 

avhängigt hur man implementerar det. Vad som behövs är någonting som får kunderna att 

känna sig speciella för att man ska attraheras inom facebookforumet. Vidare påpekar han 

också att de inte är pionjärer i och med detta utan att det är någonting som existerat länge och 

som uppmuntras starkt av facebook själva.  

5.1.2. Blogg 

Majzner har fört bloggen vinfrihet under två års tid. Denna blogg har till stor del syftat till att 

skapa insikt i AWC’s verksamhet samtidigt som den berört aktuella ämnen inom den svenska 

vinindustrin. Bloggen har också många gånger belyst det svenska alkoholmonopolet och 

svenskars avvikande konsumtionsmönster gällande vin. (Vinfrihet, 2010) “My blog gives 

people an insight of what we are doing. People feel like they know me, and feel like I am 

recommending them wine. They feel like they have a personal connection with me, and wine is 

personal.”  

5.1.3. Change Lådvin 

“It’s an Awareness campaign.  We are spreading the word trough our ambassadors.”  

Kampanjen Change Lådvin startades av Majzner för att uppmana svenska vinkonsumenter att 

reflektera över sin höga konsumtion av Bag in Box viner som enligt honom uppmuntrar 

överkonsumtion. Kampanjen är en opinionsbildande och alternativ metod för att visa sin 

närvaro, nå ut till konsumenter och för att på lång sikt istället få dessa att börja dricka vin på 

flaska. Enligt kampanjens hemsida är syftet också att förbättra den svenska vinkulturen. 

Change Lådvin är uppbyggd runt en hemsida med tillhörande blogg. Hemsidan kompletteras 

med en fan page på facebook i syfte att även utnyttja fördelarna med sociala nätverk i 

kampanjen. Vidare delar man ut klistermärken, presentförpackningar och sätter upp affischer.  

Målet med kampanjen är att uppnå virala effekter och kampanjen riktar sig således direkt till 

kunder som förespråkar samma sak och som sedermera sprider budskapet till de indirekta 

måltavlorna, Bag in Boxkonsumenter. Kampanjen ska uppmuntra människor att starta en 

konversation rörande Bag in Box och dess nackdelar.  Genom att plantera ett sådant budskap 
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kan man på virala vägar få folk som samtycker att sprida budskapet vid middagsbordet och på 

andra ställen och på så sätt långsiktigt leda nya kunder till sig.  

Change Lådvin skall enligt AWC inte uppfattas som en marknadsföringsdriven säljkampanj 

utan som en rolig och fristående, politiskt inspirerad, kampanj som skall få svenskar att tänka 

över sina dryckesvanor. Detta betyder emellertid inte att det saknas en koppling mellan 

kampanjen och AWC’s vinklubbar. Majzner understryker att det vore meningslöst att ha en 

kampanj som inte återkopplar till AWC då all aktivitet inom sociala medier i slutändan 

handlar om att locka till sig nya kunder.  

Kampanjen Change Lådvin har fått utstå en hel del kritik från olika håll, främst från 

etablerade vinjournalister. (Kronstam, 2010; Wownews, 2010b) 

5.2. Australian Wine Clubs service 
”We don’t sell wine, we sell a service, we don’t sell alcohol, we are part of a healthy food and 

wine lifestyle”  

Centralt i AWC’s affärskoncept och det värde man erbjuder kunder är enligt Majzner hela 

servicen. Hela servicen kan överskådliggöras genom att dela upp den i tre huvudsteg:  

• Passionerade och personliga människor som säljer vin. 

• Hemleverans med tillhörande information. 

• Offlinekontakt, före, efter och under processen.   

AWC har anställda och passionerade vininköpare som skannar av stora delar av världen efter 

viner att distribuera till sina kunder. En mycket vanlig reaktion bland kunderna är att ”det 

känns som julafton när man suttit och väntat på sitt paket och sedan får det levererat till 

dörren”. Enligt Majzner var det exakt den passionerade reaktionen och den uppskattning man 

eftersträvade då AWC enbart var en idé på ett papper. I den levererade boxen får köparen 

också med en broschyr med information kring respektive vin samt passande maträtter med ett 

tillhörande recept. AWC forstätter att hålla offlinekontakt med kunder efter leverans genom 

kontinuerliga telefonsamtal. Kunderna har i sin tur dessutom möjlighet att kontakta AWC för 

att ställa frågor rörande exempelvis mat- och vinkombinationer. Om kunder eventuellt skulle 

ge något av de köpta vinerna ett dåligt betyg via plattformarnas betygssättningssystem ringer 

man upp kunden ifråga direkt för att rätta till missnöjet genom eventuell ersättning. Således är 

offlinemomenten minst lika viktiga som själva onlinefunktionen. Vilket Majzner understryker 

genom att definiera onlineaktiviteter (sociala medier) som ett sätt att påminna kunder om att 
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man existerar, och offline (telefonsamtal, och till viss del e-mail) som essensen i interaktionen 

med kunder.  

De kunder som inte värderar service lika högt som AWC’s kunder väljer oftast Systembolaget 

före oss säger Majzner. ”These customers value something different and it would therefore be 

difficult to keep them loyal towards us”.  

5.2.1. Tillit 

Enligt Majzner är tillit någonting som är mycket viktigt och centralt i den tjänst man erbjuder. 

Detta är också ytterligare en anledning till att det är Majzner själv som är med på bilder och 

kampanjklistermärken. Om någon är villig att sätta sitt namn på företaget är sannolikheten 

stor enligt honom att kunderna upplever det som väldigt trovärdigt. Då AWC’s service bygger 

på tillit är ett av de mantran som upprepas frekvent på hemsidor och i andra sammanhang: 

”Alla skatter betalda”. Genom detta konstaterande understryker AWC sin ärlighet i att man 

följer alla lagar. Någonting som blivit extra viktigt då sådant förtroende tidigare missbrukats 

av andra internetbaserade vinåterförsäljare. Folk kan läsa om och ständigt vara i kontakt med 

företaget och Majzner. De olika sociala medierna återspeglar enligt Majzner riktiga människor 

som säljer riktigt vin. Genom arrangerade vinprovningar som erbjuds till AWC’s kunder 

erbjuder man också möjligheter att ses i verkligheten.  

5.2.2. Relationsskapande och lojalitet via sociala medier 

“WOM is the most important way to get people to think about you /…/ people doesn’t respond 

advertising anymore.”  

För att få kunder att återkomma och att vara lojala använder Majzner sociala medier för att 

skapa en personlig relation. Majzner anser sig också skapa transparens i verksamheten genom 

att själv synas och vara AWC’s ansikte utåt. Läsare kan ta del av AWC’s verksamhet genom 

sociala medier vilket syftar till att skapa en personlig och relationell kontakt. AWC’s kunder 

får enligt Majzner känslan av att de köper vin av honom på grund av denna kontakt, och vin är 

personligt. Detta har också genomsyrat verksamheten sedan starten och har enligt Majzner 

tagit sig uttryck i att man har flera trogna och lojala kunder som har varit med sedan starten 

och som ständigt påpekar hur roligt det tycker att det är att verksamheten utvecklats. 

“People feel like they know me, and feel like I’m recommending them wine”.  
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Sociala medier är tillgängligt för alla och alla kan ta del av innehållet, men man kan inte 

försöka tvinga på folk saker genom sociala medier då det inte är en försäljningskanal. Det 

handlar mer om att skapa och åstadkomma lojalitet samt att få folk att tala om vårt företag, 

säger Majzner. Genom att hänvisa till existerande forskning understryker också Majzner 

sambandet och kraften i vänners rekommendationer och vad som sedan köps.  

5.2.3. Genuint engagemang gentemot kunder 

”Our wine is made by, sold by and consumed by people that are passionate about wine”  

Enligt Majzner är AWC så pass mycket större än konkurrerande vinklubbar, att dessa inte ses 

som något större hot för tillfället. Istället ser man Systembolaget som sin största konkurrent, 

och det finns enligt Majzner en betydande skillnad mellan de två, en skillnad som är AWC’s 

starkaste konkurrensfördel och grunden i deras förmåga att skapa värde - passion. Enligt 

honom är vin en produkt som bygger på passion och personlighet. Han menar också att det 

statliga monopolet plockat bort den mellersta aktören i citatet som inleder stycket – sold by  

det vill säga återförsäljaren som i detta fall är Systembolaget. Genom att plocka bort 

passionen hos återförsäljaren gör man alkohol och vin till en skuldkänsla och någonting 

negativt som man ser till att kunderna går hem med i de klirrande kassarna, som Majzner 

refererar till som ”bags of shame”, utan den passionsförnimmelse som utgör 

vinkonsumtionens grund. Det är här, enligt Majzner, som AWC kommer in i bilden. 

Systembolaget tillämpar enligt Majzner ingen personligt anpassad service, och har ingen 

vinälskande Australiensare som driver företaget och har inga passionerade vininköpare som 

väljer ut viner till ”dig” personligen.  

Genom att ständigt vara i kontakt med sina kunder via telefon kan man enligt Majzner rätta 

till saker och missnöjdheter som att kunden kanske inte gillade vinet, att det var defekt, och så 

vidare. Samtidigt som man har den kontinuerliga kontakten kan man också ofta och 

tillsammans med kunden komma fram till att det är dags att uppgradera eller ändra 

prenumerationen då kundens smakpreferenser utvecklats. Är man ständigt i kontakt kan man 

enligt Majzner lära tillsammans och se till att hela tiden ordna den mest och bäst lämpade 

servicen.   
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5.2.4. Genuint engagemang gentemot AWC 

“We are predisposed to be sold to if the product is right. But we have to find the way on how 

to sell to them – go where they are and have an emotional connection to them”  

Citatet ovan, sagt med glimten i ögat, illustrerar vikten av att förstå och relatera till sina 

kunder för att kunna sälja till dem. Lyckas man upprätta en relation då man säljer en service 

har man enligt Majzner lyckats skapa den emotionella kopplingen som är så oerhört viktig. 

Även här betonar Majzner vikten av vinets personliga karaktär som produkt och att det därför 

är viktigt att AWC har Majzner som ansikte utåt. Sociala medier möjliggör enligt Majzner att 

förmedla detta och få folk att framkalla denna emotionella koppling som behövs. Vidare och 

ännu bättre, är att sociala medier möjliggör att kunderna då också kan sprida och amplifiera 

buskapet som AWC initierat: ”we throw out loving messages to our customers, and then they 

share them with their friends”.   

Majzner hävdar att en väldigt stor del av alla människor är märkesmedvetna. Han illustrerar 

detta med exemplet att vi väljer att gå in i vissa klädbutiker, medan vi låter bli att gå in i 

andra. Utan att reflektera över varför vi gör det så väljer vi ofta bort dessa butiker för att vi 

inte känner oss bekväma där, vi gör alltså valet baserat på känslor och känslomässig 

samhörighet - vi föredrar ofta den butiken som representerar det som ligger närmast våra 

känslomässigt styrda preferenser. Vi gillar olika saker och detta gäller även för vin,  

Att annonsera fungerar inte längre idag, istället måste man enligt Majzner skapa denna 

emotionella koppling, och när kunder sedan är redo för att köpa, kommer de då att köpa av 

dig.  

5.3. Interaktivitet & kommunikation online och offline 
Enligt Majzner är telefonkontakt, följt av e–mails med aktuella erbjudanden och nyhetsbrev, 

AWC’s viktigaste marknadsföringskanaler. Där telefonsamtalen utgör den interaktiva delen. 

Som tidigare nämnts är det enligt Majzner här man tillsammans och genom en aktiv 

interaktionsprocess skräddarsyr kundens relation till AWC, genom en aktiv kontakt 

möjliggörs många åtgärder som annars inte skulle vara möjliga.  

“Interactivity is entertainment” Enligt Majzner så bör plattformar för inköp, det vill säga 

AWC’s vinklubbars respektive hemsida, hållas så rena som möjligt från onödiga 

applikationer. Majzner anser att interaktivitet egentligen inte hör hemma på vinklubbarnas 
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hemsidor. Detta motiveras med att hemsidorna endast bör användas som 

försäljningsplattformar då interaktivitet annars riskerar att vara ett distraherande moment när 

kunder vill göra en beställning. Emellertid har AWC en länk till deras fan page på facebook 

där interaktiviteten är central. Vidare bedrivs det också viss interaktivitet på Change Lådvins 

kampanjsida där besökare kan kommentera, dock är det i grunden inte tänkt som en interaktiv 

plattform.  

5.4. Influencers 

“Let them seek us out, If you search for wine and can’t find us, something is wrong”” 

I dagsläget bidrar AWC till andras bloggar genom kommentarer som kan härledas tillbaka till 

deras egna plattformar. De har funderat på möjligheter kring att fördjupa detta men enligt 

Mazjner är de officiella och inofficiella plattformarna så utspridda, och att identifiera och ta 

ställning till hur långt man skall gå för att urskilja sådana hierarkier är för abstrakt för att det 

skall vara någon mening med det. Enligt Majzner finns det i alla sammanhang en ”vinkille” 

som ger råd och rekommenderar köp. Det är troligtvis också denna person som är villig att 

testa nya saker och som sprider information kring detta på Internet. Dessa personer finns 

överallt och det vore dumt och omöjligt att ens försöka identifiera dessa enligt Majzner. 

Vad man istället gör enligt Majzner är att man förser dessa influencers med olika verktyg och 

ledtrådar såsom Lådvin, facebook och Google, för att sedan låta, och i största möjliga mån, 

möjliggöra för kunderna att söka upp AWC. I dagsläget är AWC ohotade aktörer på den 

svenska marknaden för direktåterförsäljning av vin via internet, varför man helt enkelt inte 

anser sig behöver ägna tid åt dylika detaljerade moment i någon större utsträckning i 

dagsläget. 
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6. Analys  

6.1. Fem aspekter i sociala medier 
Av de fem aspekter Charlene & Bernoff (2008) framhåller, anser vi att AWC aktivt lyssnar, 

talar och entusiasmerar inom de egna plattformarna. Aspekten omfamna används inte av 

AWC enligt Charlene & Bernoff (2008) mätverktyg. Aspekten supporta anses inte som 

aktuell i AWC’s fall enligt oss.  

Sociala medier är tillgängligt för alla och alla kan ta del av innehållet. Dock vet man aldrig 

vad som kommer fungera och vad som inte kommer att fungera enligt Mazjner. Denna 

förståelse skapas genom att lyssna. Lyssna gör man också genom att följa upp de buskap man 

”kastat” ut genom att tala via sociala medier. För att få kunder att återkomma och att vara 

lojala använder Majzner sociala medier för att skapa en personlig relation. Genom att tala 

genom kampanjhemsidan Lådvin och dess fan page, Australian Wine Clubs fan page samt 

genom sin blogg är detta någonting som AWC sysslar med i allra högsta grad. Det finns dock 

en begränsning med att lyssna på de reaktioner som uppstår kring det man talat om. Charlene 

& Bernoff (2008) menar att då alla inte aktivt deltar och skapar inlägg online, kan man inte 

anta att de kunder man interagerar med är representativa. Någonting som Majzner också 

förtydligar problemen med.  

Vidare kan man genom att lyssna hitta källor till influence – vem pratar om ditt företag? Är 

bloggarna mer inflytelserika än diskussionsforum? När dessa influencers hittats kan de 

bearbetas. (Charlene & Bernoff, 2008) Men att bearbeta lojalitetshierarkier inom sociala 

nätverk genom att lyssna är ingenting som AWC aktivt ägnar sig åt, varken i externa eller 

interna nätverk.  

Sociala medier möjliggör för AWC att skapa personliga relationer. Vidare möjliggör detta att 

kunderna då också kan sprida och amplifiera buskapet som AWC initierat: ”we throw out 

loving messages to our customers, and then they share them with their friends”.  Således 

använder man också sociala medier till att entusiasmera.  

Inom AWC bör inte aspekten supporta vara aktuell i nuläget. De problem som uppstår och 

som sköts av den interna supporten är av sådant slag att det vore svårt att lösa det på något 

annat sätt. Avslutningsvis hävdar Charlene & Bernoff (2008) att man kan entusiasmera sina 

kunder genom att involvera dem aktivt i verksamheten, via sociala medier. Majzner anser att 

man genom sina marknadsföringsansträngningar i sociala medier skapar insyn i verksamheten 
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och upprättar relationer med kunder som känner att de köper vin direkt av honom. Enligt 

Charlene & Bernoff (2008) teorier skulle detta kunna tas steget längre genom att använda 

kunder för att designa och påverka de slutliga produkterna. I AWC’s fall blir det dock svårt 

eftersom de enbart är en återförsäljare som dessutom inte tillverkar något. Vi tror dock att den 

aspekten starkt skulle kunna bidra till att skapa mycket starka relationer till kunder om den 

omdefinierades något. Enligt Majzner är sociala medier, bortsett från den relationsskapande 

delen och närvaron på Internet, till stor del enbart ett sätt att påminna existerande och 

potentiella kunder om att man existerar och således ett sekundärt verktyg i 

interaktionsprocessen med kunder.  

6.2. Aktiviteter i sociala medier  
AWC marknadsföringsstrategi genom sociala medier syftar till att skapa en ökad försäljning. 

Detta görs främst genom att all aktivitet genom dessa medier på något sätt är länkad eller 

kopplad till deras vinklubb. Enligt Kaplan & Haenlein (2009) kan företag använda sociala 

nätverk för att bygga interaktionsbaserade forum vilket AWC utnyttjar genom sina fan pages 

på facebook; Australian Wine Club och Lådvin. Här försöker man, genom interaktion, skapa 

sociala relationer med syftet att omvandla dessa till kundrelationer. Till en början hade dock 

AWC problem med att upprätta en interaktion. AWC gick därför från att förmedla ren 

produktinformation utan respons, till en interaktion byggd på vardagligare ämnen. 

Förmedlandet av produktinformation synades omgående av cyniska gruppmedlemmar vilket 

avspeglades i bristen på kommunikation. Den reklaminriktade ansatsen tonades därför ner till 

förmån för en mer generellt inspirerad interaktion. Denna typ av interaktion finner stöd i 

principer kring viral marknadsföring där man syftar till att beröra andra punkter hos individer 

i syfte att skapa engagemang, och därmed virala effekter.  

Bromley & Wark (2009) menar att sociala medier kommer utvecklas till social kommers, och 

då i synnerhet inom vinindustrin. Detta är en trend som AWC har valt att haka på genom 

planen på att utveckla Australian Wine Clubs facebook fan page, till en försäljningsplattform. 

Harridge-March & Quinton (2009) menar att rekommendationer är den starkaste 

köpkatalysatorn när det gäller vin. Genom att AWC sammanför sina produkter och 

rekommendationer inom samma plattform, skapar man en förening mellan produkt och 

rekommendation. Man utnyttjar därmed den konstaterat starkaste köpkatalysatorn för vin, 

samtidigt som man ökar produkttillgängligheten. Dock finns det vissa risker med att uppfattas 

som framfusig och för villig att sälja vilket forskare varnar för. (Mitusis et al. 2009; Harridge-

March & Quinton 2009) Detta blir extra påtagligt inom ett forum som facebook som är till för 
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vardaglig nöjessinteraktion. Majzner påpekar dock att man inte är pionjärer utan att detta 

pågått länge, samt att de är avhängigt hur det implementeras och att man får kunden att känna 

sig speciell och inte som ett föremål för påtryckningar.  

Majzners blogg Vinfrihet har främst syftat till att ge insyn i AWC’s verksamhet samt att skapa 

en personlig kontakt med läsare till bloggen. Detta motsvarar Kaplan & Haenleins (2009) 

kriterier för hur en företagsblogg bör föras. Genom en transparent blogg och ett personligt 

budskap underlättar Majzner för läsare att känna förtroende för honom själv. Detta förtroende 

gäller i förlängningen också AWC, då Majzner är företagets ansikte utåt.  

Den enligt Majzner virala kampanjen Change Lådvin, attraherar en speciell målgrupp genom 

att utnyttja den affektiva hängivenheten, som baseras på delade värden. Man vill med hjälp av 

dessa likasinnade sprida budskapet till de indirekta måltavlorna, Bag in Box konsumenter. De 

indirekta måltavlorna har en annan värdegrund och måste bearbetas för att bli potentiella 

kunder och attraheras av AWC. AWC utnyttjar på så sätt målgruppen i marknadsföringen av 

produkten, och därmed fungerar målgruppen som ambassadörer för kampanjen Change 

Lådvin. Att underskatta konsumenters intelligens och cynism genom en dåligt maskerad 

kampanj är något som AWC tror sig undvika genom att rikta sig till lojala kunder med samma 

värdegrund. Att beakta här är dock de oliktänkande som reagerar på det bakomliggande 

vinstsyftet och därmed skapar negativa virala effekter. Även då Majzner klargör att 

kampanjen inte riktar sig direkt mot Bag in Box konsumenter finns tecken på att detta 

misslyckats då etablerade svenska vinjournalisterna beskriver kampanjen i högst 

ifrågasättande ordalag.  

6.3. Värde och hur det skapas och förmedlas 
RM förutsätter, enligt Grönroos (2004) att man uppfattat kundernas värdebas och vilken 

värdegrund de står för. Enligt Majzner är AWC’s värdeerbjudande hela deras tjänst. Grönroos 

(1990; ref i Grönroos 1994) definierar RM som en process där företag etablerar, upprätthåller 

och utvecklar relationer med kunder och andra partners. Genom att vara aktiv i sociala medier 

kan AWC etablera kontakt genom att visa att man existerar och står för vissa värden. Internet 

blir således en megafon som i etableringssyfte talar om att AWC finns och vad det har att 

erbjuda.  

Genom relationer kan man enligt Grönroos (2004) uppnå ett ömsesidigt mervärde. Mervärdet 

erhålls i företagets fall genom ökad försäljning under en längre tid, och för kunden innebär det 

att ett behov tillfredsställs. Genom en kontinuerlig telefonkontakt och anpassning kan AWC 
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besvara och tillgodose kunders önskningar och viljor samtidigt som de uppmuntras att 

utvecklas. När andra relationsparametrar såsom hängivenhet, tillit och lojalitet etableras kan 

de understödja varandra och leda till att kundens förväntade värde omvandlas till upplevt 

värde.  

6.3.1. Etablera   

Sociala medier möjliggör enligt Majzner för AWC att tala om och påminna om att de finns. 

Det facebook ämnar åstadkomma är att sprida budskapet kring AWC’s existens, deras 

värdeerbjudande och tjänst genom att det sprids från användare vidare till dess vänner. I 

etableringssyfte fungerar Lådvinkampanjens plattform samt dess tillhörande Facebooksida på 

ett liknande vis. Majzner definierar värdet i sin blogg på följande sätt: “My blog gives people 

an insight of what we are doing. People feel like they know me, and feel like I am 

recommending them wine. They feel like they have a personal connection with me, and wine is 

personal.” Bloggen blir därför central i etableringsfasen då man dels kan få reda på att AWC 

existerar, samt att man genom den personlighet bloggformatet erbjuder, skapar insyn i 

företaget och bjuder in kunder till interaktion. Således utgör sociala medier i hög grad en 

viktig funktion i etableringsfasen genom nätverkets förmåga att sprida ett budskap via lojala 

kunder och på så sätt attrahera uppmärksamhet och förhoppningsvis nya kunder. Denna 

möjlighet blir väldigt aktuell då den allmänna vetskapen om lagliga direktåterförsäljare av vin 

får anses vara liten.  

6.3.2. Upprätthålla  

För att kunna skapa värde, och därmed emotionell hängivenhet, för sina kunder behöver AWC 

först stärka parametern tillit. Vin är en komplex produkt där graden av tillit blir än mer aktuell 

än i andra kundrelationer (Harridge-March & Quinton, 2006). AWC angriper denna efterfråga 

på hög tillit genom att Majzner själv är AWC’s ansikte utåt. Genom att förmedla ett personligt 

budskap till sina kunder har AWC större möjligheter att skapa relationer med hög tillit. 

Kunders eventuella skepsis mot handel med vin online på grund av andra aktörers misskötsel, 

är en aspekt AWC tagit i beaktning genom att tydligt klargöra, både online och offline, att alla 

skatter är betalda. AWC skapar transparens genom alla plattformar där Majzners ansikte 

framträder för att på så sätt förmedla ett ärligt och uppriktigt budskap till potentiella kunder.  

Att tillhandahålla en personlig service är en aspekt som anses central för att skapa tillit i en 

relation. Detta aktualiserar än mer när det gäller försäljning av komplexa produkter (Harridge-

March & Quinton, 2006) En central del i AWC serviceerbjudande är den offline kontakt som 
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sker före, under och efter själva köpet. Genom att tillhandahålla kompetent och utbildad 

personal som kan anpassa relationen och svara på alla tänkbara frågor rörande AWC’s 

produkter underlättar man för kunder att känna tillit.  

Begreppet tillit är tätt sammankopplad med emotionell hängivenhet där de föder varandra. 

Enligt Harridge-March & Quinton (2009) uppstår hängivenheten först när kunderna erhåller 

ett specifikt och delat värde från relationen. Enligt Majzner uppstår emotionell hängivenhet 

när man delar och sympatiserar med de värden ett företag representerar. AWC skapar ett 

värde, och således också hängivenhet, i relationen när kunden uppskattar den service som 

erbjuds, och de värden som AWC står för. Så länge AWC friktionsfritt kan erbjuda kunden 

det förväntade värdet kommer man alltså också kunna skapa emotionell hängivenhet.  

6.3.3. Utveckla  

Den stora intäkten och centrala delen av affärsmodellen hos AWC bygger på att kunder ska 

bli prenumeranter.  

Stone et al., (2000) ser lojalitet som ett sinnestillstånd, vilket betyder att en kunds attityder bör 

påverkas för att skapa en långsiktig lojalitet inom relationen. AWC försöker hålla kunden 

nöjd, och därigenom upprätthålla lojaliteten, genom att ha en kontinuerlig och tillmötesgående 

servicekontakt med alla sina kunder via telefon. På så sätt får man kunden att känna sig 

speciell och anpassar sina erbjudanden från person till person. Vilket kan anses vara ett tydligt 

mervärde.  

Lojalitet handlar inte enbart om att vara en lojal kund ur köpsynpunkt. En lojal kund fungerar 

också som en ambassadör för företaget i spridningen av virala budskap. En mycket vanliga 

reaktion från AWC’s kunder är enligt Majzner att; ”det känns som julafton när man suttit och 

väntat på sitt paket och sedan får det levererat till dörren”. Denna glädje och kundnöjdhet 

förmedlas av kunderna online, och man utnyttjar därmed den drivande kraften hos varje 

passionerad kund för att sprida sitt budskap. Detta blir AWC’s ambassadörer och enligt 

Carlsson (2010:35) florerar dessa i olika sociala nätverk för att interagera med andra och kan 

därmed generera nya kunder för företaget i externa sammanhang. AWC bidrar till detta 

genom de plattformar man byggt upp och som fungerar som verktyg för AWC’s kunder då de 

kan sprida sina rekommendationer vidare. Dessa rekommendationer syftar också att nå offline 

och kan då nås av potentiella kunder som tvivlar på internetbaserad information.  
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6.4. Extern påverkan 
AWC riktar inte sina budskap direkt mot slutkund och försöker på så sätt att undvika att 

genomskådas av cyniska kunder. Dock riktar man i stor grad sin relationsretorik åt ett håll, 

genom att enbart lyssna och tala genom de egna plattformarna. Det förekommer, dock inte i 

någon stor utsträckning, att man kommenterar och skapar inlägg i andras bloggar och forum.  

Detta skulle gå att utveckla då forskning konstaterar att rekommendationers vikt blir påtagliga 

då dessa inhämtas från sociala nätverk.  

AWC har ingen strategi för att identifiera individer inom Harridge-Marchs & Quinton’s 

(2009) lojalitetshierarki, i andra externa sociala nätverk. AWC anser att detta skulle vara ett 

alltför tidskrävande arbete som saknar mening och nytta då det finns ”vinexperter” överallt. 

Vad AWC däremot gör är att själva, genom att bidra till diskussionen, försöka klättra på 

lojalitetsstegen inom utvalda forum och bloggar för att på detta sätt kunna sprida sitt budskap. 

Syftet med att identifiera dessa lojalitetshierarkier för företag är att man slipper göra denna 

klättring själva. Dessutom finns risken att AWC inom dessa forum kan uppfattas som 

säljdrivna vilket kan minska tilltron till deras budskap. Att dra nytta av en redan etablerad 

hierarki underlättar arbetet och marknadsföringen genom externa nätverk. AWC’s nuvarande 

strategi är att finnas lättillgängliga genom facebook, Google och kampanjen Change Lådvin 

för att på så sätt leda kunderna till deras vinklubbar.  
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7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka till vilken grad AWC skapar relationer med 

hjälp av sociala medier och var i relationen denna kanal fyller sina viktigaste funktioner.  

En slutsats vi kan konstatera är att AWC i hög grad utnyttjar kanalen sociala medier i sitt 

relationsskapande. Vidare har vi kunnat konstatera att kanalen fyller sina viktigaste funktioner 

i etablerings- och utvecklingsfasen. Dock genom olika funktioner. Övergripande kan vi också 

konstatera att AWC har en mycket välplanerad strategi för hur man använder sociala medier.  

• Hur använder AWC sociala medier idag för att etablera relationer till potentiella 

kunder?  

AWC använder sociala medier i etableringsfasen för att upplysa potentiella kunder om att 

man finns, samt för att förmedla vad man erbjuder, det vill säga hela sin service. Då Majzners 

blogg möjliggör en personlig närhet förstärker man den emotionella kopplingen och känslan 

av tillit. Kampanjen Change lådvin underbygger också denna emotionella samhörighet på 

virala vägar och når även kunder som inte aktivt tar del av onlineinformation. Det man 

kommunicerar attraherar kunder som har en överrensstämmande värdegrund. Dessa 

potentiella kunder tycks värdera och attraheras av de personliga och passionerade aspekter 

som finns runt de produkter som AWC säljer. Aspekter som blogg och kampanjen förmedlar 

på ett effektivt vis.  

• Hur använder AWC sociala medier idag för att upprätthålla relationen till kunder?  
Sociala medier används inte i lika hög grad för att upprätthålla relationer till kunder. Själva 

produkten och AWC’s tjänster kring densamma blir istället mer centrala. Dock fortsätter 

sociala medier att fungera som en viktig kanal genom AWC’s plattformar där kunderna kan 

förmedla och utrycka känslor rörande produkter och företaget. Genom att AWC lyssnar på 

kunderna i denna fas kan man anpassa utbud och service.  

• Hur använder AWC sociala medier idag för att utveckla relationen till kunder? 
Utvecklingsfasen konstaterades vara den andra fasen där sociala medier i hög grad fyller sina 

viktigaste funktioner. Dock på ett annat sätt än i etableringsfasen. Sociala medier möjliggör 

för lojala kunder att sprida positiva virala effekter och amplifiera andra positiva budskap som 

kastats ut av AWC via facebook, blogg och Change Lådvin. AWC har en uttänkt strategi för 

att dra nytta av dessa lojala kunder för att sprida virala effekter genom att tillhandahålla de 

verktyg och plattformar som finns för att underlätta spridandet. Vidare har vi kunnat notera att 
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själva lojaliteten bland AWC’s kunder inte skapas genom sociala medier utan genom andra 

kanaler kopplat till den produkt och kring tjänster man erbjuder. Dock utgör sociala medier, 

genom en noga uttänkt strategi, ett ömsesidigt verktyg för att förstärka det informationsutbyte 

som är nyckeln till lojalitet. Grunden i det informationsutbytet utgörs av andra kanaler som 

möjliggör ett ständigt anpassande av relationen. Den tillit och hängivenhet man kontinuerligt 

gjort tillgänglig genom sociala medier och som införlivats genom hela servicen har spelat en 

mycket viktig roll genom processen och möjliggjort lojalitet och relationens utveckling. 

Vidare har AWC under hela denna relationsprocess inte ägnat sig åt att identifiera och 

bearbeta lojalitetshierarkier i andra sociala nätverk, annat än i enstaka och icke kontinuerliga 

fall. Man drar således inte aktivt och strategiskt nytta av extern påverkan från andra sociala 

nätverk idag i någon av relationens faser.  

Det bör också noteras att en stor del av AW kunder inte är aktiva via sociala medier varför det 

är omöjligt att dra allmänna slutsatser kring alla kunder som en enhet. Att antalet medlemmar 

i AWC’s två oberoende fan pages i stort sett är likadant tordes vara ett tydligt tecken på att 

man har en hängiven skara lojala kunder online, men sett till det totala antalet kunder är dessa 

en minoritet och majoriteten kommunicerar man istället med via andra kanaler.  

• Vilken funktion fyller andra kanaler i AWC relationskapande process? 
Genom att undersöka de tre ovanstående frågorna har vi också kunnat notera och konstatera 

vilka andra kanaler som i hög grad påverkar relationen i de olika faserna. Från det att en 

relation etablerats spelar AWC’s omfattande offlinekontakt med kunder den överlägset 

viktigaste rollen som kommunikationskanal för att driva relationen vidare. I denna 

offlinekontakt är telefonsamtal under relationens gång vad som möjliggör det 

informationsutbyte som gör att AWC hela tiden kan anpassa sig efter sina kunder. Denna 

mycket höga grad av service är tillsammans med produkten och kringtjänster en stor del av 

det extra värde som gör kunder lojala. Denna kontinuerliga och tillmötesgående 

servicekontakt får kunder att känna sig speciella.  

7.1. Rekommendationer 
Vi anser att det finns underlag för AWC att utveckla möjligheten att stärka relationen till 

lojala kunder. Aspekten omfamna, som AWC idag inte använder i sin strategi, skulle kunna 

appliceras genom de plattformar man fogar över. Detta genom att exempelvis utlysa 

aktiviteter via deras fan page som syftar till att få kunden att känna sig delaktig i utvecklingen 

av företaget och de produkter man säljer. Detta kan vara ett sätt att få kunder att känna sig 
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speciella och därmed motverka de problem som kan uppstå vid att använda vardagliga 

interaktionsnätverk som en plattform för försäljning. AWC bör således beakta risken för att 

överexponera produktinformation och därmed tappa sin existerande och givande dialog med 

kunder då det öppnar sin försäljningskanal på facebook. Detta i syfte att inte hamna i samma 

problematik som man befann sig i då interaktion uteblev på grund av alltför 

produktorienterade budskap.  

Vad beträffar kampanjen Change Lådvin anser vi att det konstaterade negativa virala 

effekterna potentiellt kan skada AWC. Samtidigt skapas ingen opinion utan debatt. Varför all 

kritik bör ses som någonting positivt då det man syftar att uppnå sprids genom andra 

etablerade medier, och når fler likasinnade som inte är medvetna om den kampanj man 

bedriver.  

Vi anser att AWC bör utöka sina aktiviteter i sociala medier till att innefatta identifierandet av 

lojalitetshierarkier online. Man hänvisar idag till att en sådan ansträngning vore svår och 

onödig då alternativen, det vill säga konkurrenter, lyser med sin frånvaro. Dock tror vi inte att 

denna konkurrenssituation kommer att vara för evigt. Då konkurrens uppstår kommer svenska 

vinkonsumenter, på frammarsch, ha flera onlinebaserade vinklubbar att välja mellan. 

Rekommendationer kring vilken som är bäst, mest pålitlig och har de godaste vinerna kommer 

då att få en allt viktigare innebörd. 

7.2. Generella slutsatser  
I denna undersökning ter sig sociala medier enbart som ännu en marknadsföringskanal. Att 

enbart förlita sig på denna marknadsföringskanal skulle inte gå i AWC’s fall då det är svårt att 

skapa lojalitet för kunder genom nämnda kanal. Sociala medier behöver i detta fall 

kompletteras och understödjas av andra kanaler som kan skapa och underbygga de vitala 

faktorer som leder till att relationen kan utvecklas.  

Vi anser att denna studie har en hög grad av validitet. Men då vi utgått från att sociala medier 

bör appliceras med hänsyn till olika branscher, emotsäger vi att de slutsatser vi dragit i denna 

uppsats är applicerbara på alla branscher. Med hänsyn till den komplexitet som omgärdar 

relationsmarknadsföring och dess underbegrepp, bör det beaktas vilken kontext företaget och 

deras kunder befinner sig i. Dock anser vi att de slutsatser som vi kommit fram till och den 

analysmodell vi presenterat är användbar information för företag som befinner sig i en 

situation liknande den AWC befinner sig i.  
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7.3. Framtida forskning 
Avslutningsvis vore det intressant att göra en kvantitativ studie av detta fenomen med 

utgångspunkt från AWC’s kunder.   

Avslutningsvis anser vi att det skulle vara mycket intressant att utreda vilka specifika sociala 

medier som är bäst lämpade, och hur de enskilt bör appliceras inom den svenska industrin för 

att uppnå bästa resultat. Då det idag existerar mycket lite forskning kring detta.  
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Bilaga 
    Stockholm 2010-04-19 

Intervjuguide, semistrukturerad intervju med Mark Majzner på Anitpodes Wines 

Fredagen den 23:e april, 2010. Övergripande ämnen vi avser att behandla under 

intervjun: 

INTRO & ORGANISATION 

• I den här delen kommer vi att ställa frågor kring Anitpodes Wines (AW’s) bakgrund, 

historia osv.  

Vidare kommer vi att ställa frågor runt era grundtankar kring marknadsföring, tanken 

bakom de fyra olika vinklubbarna och antal prenumeranter/kunder.  

SOCIALA MEDIER  

• I detta avsnitt kommer frågor att ställas kring era viktigaste marknadsföringskanaler, de 

sociala medierna (SM) ni använder er av idag, din syn på användandet av SM, processer 

kring SM samt era främsta marknadsföringsansträngningar i dagsläget.  

KUNDER 

• Detta avsnitt kommer att baseras på frågor kring det kundsegment ni vänder er till, 

strategier för att attrahera dessa segment, eventuella problem och svårigheter kring att 

kommunicera med dessa målgrupper via internet och frågor kring strategier och tankar 

runt att implementera Word of mouth och Viral marketing via lojala kunder till 

förstagångskunder samt potentiella förstagångskunder.  

KUNDRELATIONER 

• Här avser vi ställa frågor kring er syn på kundrelationer och hur ni arbetar för att skapa 

lojalitet samt hur ni attraherar nya kunder och i vilka olika delar av relationen olika saker 

är viktiga.  

KAMPANJER 
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• I detta avsnitt ämnar vi att prata kring frågeställningar kring Change Lådvin, din syn på 

”moderna” marknadsföringskoncept och hur dessa tas emot av konkurrenter och 

professionella ”tyckare” inom den svenska dryckesbranschen.  

 
WOM STICKINESS & VIRAL IMPACT 
 

• I följande avsnitt avser vi att fråga kring era strategier rörande WOM & Viral impact, 

tankar kring hur ni skapar stickiness, strategier för att dra till er eyeballs, användning och 

strategier kring influencers6.  

Vidare önskar vi fråga kring er syn på försäljning till restaurang, samt era planer på att 

skapa en försäljningskanal via facebook.  

 

TILLIT (trust) & HÄNGIVENHET (commitment) 

 

• Här vill vi fråga om din syn på det svenska folkets preferenser angående professionella 

auktoriteter inom vinindustrin samt rörelsen bort från dessa mot online auktoriteter. 

Vidare vill vi fråga om förtroendets vikt för lojalitet samt kring hur du anser att 

hängivenhet kopplas till lojalitet och hur du anser att ni skapar lojalitet online och genom 

andra kanaler.  

DEN SVENSKA MARKNADEN. KONSUMENTER & TRENDER 

• I detta avslutande avsnitt tänkte vi fråga kring er syn på svenska vinkonsumenter och 

marknadens utveckling, samt vilken effekt ni tror att detta kommer ha för AW’s framtida 

marknadsföringsstrategier genom SM.  

 

                                                
6 Så kallade influencers befinner sig högst upp inom olika sociala nätverkshierarkier och är ofta värdefulla källor 
för andra användare när det funderar, hämtar information och interagerar kring framtida köp.  


